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Úvodní informace

Karpaty představují největší horské pásmo v Evropě procházející Českou republikou, 
Rakouskem, Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Ukrajinou, Rumunskem a Srbskem. 
Na přeshraniční hodnocení zranitelnosti ekosystémů v Karpatech v důsledku očekávané změny 
klimatu je v současnosti zaměřeno více evropských i národních iniciativ. Zranitelnost lesů v 
Karpatech souvisí jak s jejich managementem, který ve více oblastech vykazuje známky 
neudržitelnosti, tak i s očekávanou změnou klimatu, v důsledku které dochází k ohrožení 
porostů suchem i změněnou distribucí a populační dynamikou některých škůdců.

Bříza (Betula pendula) je rozšířená po celé Evropě, přičemž v jižnějších oblastech se 
vyskytuje jen ve vyšších polohách. Je to rychle rostoucí světlomilná pionýrská dřevina, často 
obsazuje nezalesněné oblasti, kde vytváří stabilní směsi s více druhy jehličnanů a listnáčů. 
Tento druh je schopen tolerovat široké rozpětí teplot a i přes vyšší nároky na vlhkost jen zřídka 
trpí stresem ze sucha. Obecně bříza prosperuje i v měnících se, a často náročných podmínkách.

Kirův index mrazu se využívá pro vyhodnocení charakteru zimního klimatu, jelikož podle více 
prací jsou minimální zimní teploty jedním z faktorů ovlivňujícím distribuční limity vegetace. 
Minimální teploty jsou významné zejména pro formování horního distribučního limitu vegetace,  
a to ve smyslu nadmořské výšky i zeměpisné šířky. Kirův index mrazu kumulativně napočítává 
teploty pro měsíce, ve kterých je průměrná teplota vzduchu menší jako 5°C. Obdobnou 
charakteristikou je kupříkladu průměrná teplota nejchladnejšího měsíce v roku.

Použité data

Data o rozšíření dřevin v Karpatech byla převzata z celoevropského statistického mapování 
dřevin na základě dat národních inventarizací lesa, prediktivního mapování a národních 
lesnických statistik (Brus a kol. 2011). Výsledkem jsou rastrové mapy s rozlišením 1x1 km, 
nesoucí informace o zastoupení dané dřeviny. Pro účely této práce byly mapy korigovány na 
základě dat Corine Landcover.

Klimatická data za období 1951-2007 byla převzata z databáze E-OBS (Haylok a kol. 2008). Data 
o budoucím klimatu (2007-2100) byla převzata z výsledků projektu ENSEMBLES (van der 
Linden and Mitchell, 2009). Pro potřeby vytvoření klimatických map Karpat byla použita 
interpolační technika krigování s externím driftem (Hudson and Wackernagel 1994, Goovaerts 
2000), přičemž byla použita nadmořská výška jako podpůrná proměnná, korelována s většinou 
klimatických prvků. Klimatické mapy byly vytvořeny pro tři časová období – referenční klima 
(1961-1990), klima v blízké budoucnosti (2021-2050) a klima ve vzdálené budoucnosti (2071-
2100).

Pro hodnocení dopadů změny klimatu na lesy v Karpatech byla použita série bioklimatických 
proměnných podle Fang a Lechovicz (2006). 
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mapy byly vytvořeny pro tři časové období – referenční klima (1961-1990), klima v blízké budoucnosti 
(2021-2050) a klima ve vzdálené budoucnosti (2071-2100).

Pro hodnocení dopadů změny klimatu na lesy v Karpatech byla použita série bioklimatických 
proměnných podle Fang a Lechovicz (2006). 
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Úvodní informace

Karpaty představují největší horské pásmo v Evropě procházející Českou republikou, Rakouskem, 
Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Ukrajinou, Rumunskem a Srbskem. Na přeshraniční hodnocení 
zranitelnosti ekosystémů v Karpatech v důsledku očekávané změny klimatu je v současnosti zaměřeno 
více evropských i národních iniciativ. Zranitelnost lesů v Karpatech souvisí jak s jejich managementem, 
který ve více oblastech vykazuje známky neudržitelnosti, tak i s očekávanou změnou klimatu, v důsledku 
které dochází k ohrožení porostů suchem i změněnou distribucí a populační dynamikou některých 
škůdců.

Bříza (Betula pendula) je rozšířená po celé Evropě, přičemž v jižnějších oblastech se vyskytuje jen ve 
vyšších polohách. Je to rychle rostoucí světlomilná pionýrská dřevina, často obsazuje nezalesněné 
oblasti, kde vytváří stabilní směsi s více druhy jehličnanů a listnáčů. Tento druh je schopen tolerovat 
široké rozpětí teplot a i přes vyšší nároky na vlhkost jen zřídka trpí stresem ze sucha. Obecně bříza 
prosperuje i v měnících se, a často náročných podmínkách.

Kirův index mrazu se využívá pro vyhodnocení charakteru zimního klimatu, jelikož podle více prací jsou 
minimální zimní teploty jedním z faktorů ovlivňujícím distribuční limity vegetace. Minimální teploty jsou 
významné zejména pro formování horního distribučního limitu vegetace,  a to ve smyslu nadmořské 
výšky i zeměpisné šířky. Kirův index mrazu kumulativně napočítává teploty pro měsíce, ve kterých je 
průměrná teplota vzduchu menší jako 5°C. Obdobnou charakteristikou je kupříkladu průměrná teplota 
nejchladnejšího měsíce v roku.
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Použité data

Data o rozšíření dřevin v Karpatech byla převzata z celoevropského statistického mapování dřevin na 
základě dat národních inventarizací lesa, prediktivního mapování a národních lesnických statistik 
(Brus a kol. 2011). Výsledkem jsou rastrové mapy s rozlišením 1x1 km, nesoucí informace o 
zastoupení dané dřeviny. Pro účely této práce byly mapy korigovány na základě dat Corine Landcover.

Klimatická data za období 1951-2007 byla převzata z databáze E-OBS (Haylok a kol. 2008). Data o 
budoucím klimatu (2007-2100) byla převzaty z výsledků projektu ENSEMBLES (van der Linden and 
Mitchell, 2009). Pro potřeby vytvoření klimatických map Karpat byla použita interpolační technika 
krigování s externím driftem (Hudson and Wackernagel 1994, Goovaerts 2000), přičemž byla použita 
nadmořská výška jako podpůrná proměnná korelována s většinou klimatických prvků. Klimatické 
mapy byly vytvořeny pro tři časové období – referenční klima (1961-1990), klima v blízké budoucnosti 
(2021-2050) a klima ve vzdálené budoucnosti (2071-2100).

Pro hodnocení dopadů změny klimatu na lesy v Karpatech byla použita série bioklimatických 
proměnných podle Fang a Lechovicz (2006). 

Úvodní informace

Karpaty představují největší horské pásmo v Evropě procházející Českou republikou, Rakouskem, 
Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Ukrajinou, Rumunskem a Srbskem. Na přeshraniční hodnocení 
zranitelnosti ekosystémů v Karpatech v důsledku očekávané změny klimatu je v současnosti zaměřeno 
více evropských i národních iniciativ. Zranitelnost lesů v Karpatech souvisí jak s jejich managementem, 
který ve více oblastech vykazuje známky neudržitelnosti, tak i s očekávanou změnou klimatu, v důsledku 
které dochází k ohrožení porostů suchem i změněnou distribucí a populační dynamikou některých 
škůdců.

Bříza (Betula pendula) je rozšířená po celé Evropě, přičemž v jižnějších oblastech se vyskytuje jen ve 
vyšších polohách. Je to rychle rostoucí světlomilná pionýrská dřevina, často obsazuje nezalesněné 
oblasti, kde vytváří stabilní směsi s více druhy jehličnanů a listnáčů. Tento druh je schopen tolerovat 
široké rozpětí teplot a i přes vyšší nároky na vlhkost jen zřídka trpí stresem ze sucha. Obecně bříza 
prosperuje i v měnících se, a často náročných podmínkách.

Kirův index mrazu se využívá pro vyhodnocení charakteru zimního klimatu, jelikož podle více prací jsou 
minimální zimní teploty jedním z faktorů ovlivňujícím distribuční limity vegetace. Minimální teploty jsou 
významné zejména pro formování horního distribučního limitu vegetace,  a to ve smyslu nadmořské 
výšky i zeměpisné šířky. Kirův index mrazu kumulativně napočítává teploty pro měsíce, ve kterých je 
průměrná teplota vzduchu menší jako 5°C. Obdobnou charakteristikou je kupříkladu průměrná teplota 
nejchladnejšího měsíce v roku.
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